Een heel gedreven KVV Zelzate zette KVK Ninove meteen onder druk en demonstreerde ruim
een uur vanuit een schitterende organisatie met snel en efficiënt voetbal.
Ondanks de afwezigheid van Ingels, Van Damme en topscoorder Van Sprundel wegens schorsingen en
het laattijdig uitvallen van Hebberecht wegens een gezwollen knie heeft KVV Zelzate de drie punten
makkelijk thuis gehouden. KVK Ninove, dat na acht minuten met tien man verder moest, kon Zelzate
nooit echt in verlegenheid brengen. Bij KVK Ninove dat de tweede periodetitel al op zak heeft
ontbraken Uyttenhove wegens schorsing en Bellon & Standaert wegens blessures.
Een fris en frivool acterende thuisploeg kwam nooit in de problemen tegen een af en toe zwak acterend
KVK Ninove. Na vier minuten moest doelman Callebaut alles uit zijn kast halen om een ver schot van
Jacobs van onder de lat te halen. Drie minuten later werd diezelfde Jacobs doorheen de bezoekende
verdediging geloodst en foutief door een struikelende Van den Branden afgestopt in de zestien. Rood
en KVK nog 83’ herleidt tot 10 man. De strafschop werd feilloos door De Smet omgezet. Even voorbij
het kwartier dweilde Monday de linkerflank af maar besloot onbesuisd over. Net voorbij halfweg de
eerste helft devieerde Callebaut een voorzet van De Smet in de voeten van Jacobs die naast in het zijnet
besloot. Drie minuten later trapte De Smet een schitterende hoekschop op het hoofd van een volledig
alleenstaande kapitein Hebberecht en deze knikte aan de tweede paal nummer twee tegen de touwen
voorbij een kansloze doelman Callebaut en net voorbij het halfuur besloot een vinnige Broeckaert hard
naast. KVK Ninove kwam nu iets nadrukkelijker in de wedstrijd, maar de thuisdefensie bleef overeind
en veel werk kreeg thuisdoelman De Vleeschauwer niet op te knappen.
KVK Ninove probeerde na de rust de bakens te verzetten met een dubbele wissel maar verder dan wat
steriele druk kwamen ze niet en er veranderde in eerste instantie dus maar weinig aan het spelbeeld.
Eerst besloot Engelschenschilt na een hoekschop hoog over maar even na het uur haalde Broeckaert
mooi uit, de bal belandde op de paal maar Druwé was goed gevolgd en zorgde voor de 3-0 eindcijfers.
KVK Ninove probeerde nog iets terug te doen maar tevergeefs. Er werd KVK echter een strafschop
ontzegd na overduidelijk handspel in het lokale strafschopgebied maar de scheidsrechter deed of zijn
neus bloedde. Een kwartier voor tijd mikte Thiebaut van ver nipt over en twee minuten voor het einde
mikte Kazi helaas aan de verkeerde kant van de paal, zodat de eerredder ons in de slotfase nog werd
ontzegd. Een verdiende overwinning van een gedrevener KVV Zelzate dat nog steeds in volle strijd is
voor het derde periodetitelticket. Onze jongens zullen de komende weken uit een ander vaatje moeten
tappen in aanloop naar de belangrijke eindrondewedstrijden…
KVV Zelzate: Fréderique De Vleesschauwer, Laurence Tronckoe (87’ Davud Ucak), Patrice
Engelschenschilt, Joren Hebberecht, Monday Omo, Sam Van Moorhem, Tommy Jacobs, Matthias
Benaïssa (80’ Delfio De Mol), Roy Broeckaert, Arne De Smet en Kevin Druwé.
KVK Ninove: Christophe Callebaut, Glenn Van den Branden, Kevin De Wannemaeker, Youcef Kazi,
David Geeroms, Gunter Thiebaut, Jendi Huvet (46’ Ruben Van Belle), Jarich Hellinckx, Jelle De Crick
(46’ Mike Slagmulder), Joren De Crick en Mike Devos (68’ Robbe Deblander).
Doelpunten: 8’ De Smet op strafschop 1-0, 27’ Hebberecht 2-0 en 67’ Druwé 3-0
Gele kaarten: Thiebaut en Monday
Rode kaart: Van den Branden
Scheidsrechter: Kenneth Verhelle

Kevin Druwe wordt belaagd door bezoeker Jendi Huvet.

De Smet scoorde zijn elfde van het seizoen door doelman Callebaut op het verkeerde been

